การแขงขันทักษะทางดานนิเทศศาสตร
กิจกรรมที่ 29 : การจัดรายการทองเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง
กําหนดการแขงขัน : วันที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : หองปฏิบัติการนิเทศศาสตรชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
การแขงขัน : ประเภททีม ทีมละ 3 คน
ผูประสานงาน : 1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
โทร. .............................................
2. ……………………………………………..
โทร. .............................................
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยละ 1 ทีม
2. มหาวิ ทยาลั ยส งตั วแทนจั บสลากลํ าดั บการแข งขั น ณ หองปฏิบัติ การนิ เทศศาสตร คณะวิทยาการจั ดการ
เวลา 09.00 น.
3. รูปแบบการจัดรายการท องเที่ ยว เรื่องที่นําเสนอในบทวิ ทยุ กระจายเสียงตองเปนเรื่องจริง หรือมีขอมู ลที่
สามารถอางอิงได โดยมีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความนาสนใจตามยุคสมัย ความยาว 15
นาที
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ดําเนินการจัดเตรียมเจาหนาที่ประจําหอง และอุปกรณ
อื่น ๆ ที่ใชในการแขงขันไวบริการแกทุกมหาวิทยาลัย
5. ผู เ ข า แข ง ขั น จะมี เ วลาซ อ มก อ นการแข ง ขั น ที ม ละ 30 นาที โดยให เ ริ่ ม ซ อ มได ตั้ ง แต เ วลา 10.00 น.
(ตามลําดับของการแขงขัน) ณ หองจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
6. ก อ นเริ่ ม การแข ง ขั น แต ล ะที ม มี เ วลาในการเซ็ ต เครื่ อ ง ที ม ละ 10 นาที เริ่ ม จั บ เวลาเมื่ อ ผู เ ข า แข ง ขั น
สงสัญญาณ
4. หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชเพชรบุ รี ดํ าเนิ นการจั ดการถ ายทอดโทรทั ศน วงจรป ด
ไวบริการสําหรับผูเขารวมชม/เชียร
5. การแขงขันทักษะการจัดรายการทองเที่ยวทางวิทยุกระจายเสียง เริ่มแขงขันเวลา 13.00 น. คณะกรรมการจะ
เปนผูวางกฎเกณฑ และกรอบการตัดสินใจใหแตละทีมตามมาตรฐาน การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดยให
อยูภายในเวลาที่กําหนด
เกณฑการแขงขัน
ตอนที่ 1 ความถูกตอง (35 คะแนน)
1.1 อักขรวิธี (10 คะแนน)
- ความถูกตองตามหลักเกณฑ และระเบียบแบบแผนของภาษา
- การออกเสียง ร และ ล (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน)
- การออกเสียงควบกล้ํา (ชัดเจน/ไมชัดเจน/สับสน)
- วรรคตอน (ถูกตอง/ผิดที่/ไมเปนชวงเปนความ)
1.2 ความชัดเจน (10 คะแนน)
- การออกเสียงตรงคํา (ดี/พอใช/เพี้ยนพยัญชนะ/เพี้ยนสระ/เพี้ยนวรรณยุกต)
- ความชัดเจนถอยคํา (ดี/ไมเต็มคํารัวๆ/เนนคําเกินไป)
- เสียงสอดแทรก (เสียงลมหายใจ/เสียงจอกแจกในชองปาก/เสียงลมพนหนาคํา/
อื่นๆ)
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คะแนน

ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการนําเสนอ (40 คะแนน)
2.1 การใชเสียง (10 คะแนน)
2.2 ลีลาการนําเสนอ (25 คะแนน )
- จังหวะ น้ําหนักคําและความ
- การถายทอดเนื้อหา/อารมณ
- ความเปนธรรมชาติของการเปนนักจัดรายการวิทยุ
- ความสดใสราเริง
2.3 การใชภาษา (10 คะแนน)
- การใชคํา (เหมาะสม/ตรงความหมาย)
- การเรียงคําเขาประโยค (ดี/พอใช/ไมเหมาะสม)
ตอนที่ 3 เสียง (10 คะแนน)
3.1 เสียงโดยธรรมชาติ (5 คะแนน)
- แจมใส/ไมแจมใส/แหบ/เครือ/สั่น/พรา
3.2 การเปลง (5 คะแนน)
- พอใช/เบาไป/ดังไป/สูงไป/ต่ําไป/ไมสม่ําเสมอ
ตอนที่ 4 เนื้อหา (20 คะแนน)
4.1 ความสําคัญของเนื้อหา (10 คะแนน)
4.2 ความคิดสรางสรรค/ปฏิภาณ ไหวพริบ (10 คะแนน)
ตอนที่ 5 ความตรงเวลา (5 คะแนน)
5.1 กรณีขาดหรือเกิน 1 นาที หักคะแนน 1 คะแนน
5.2 กรณีขาดหรือเกิน 2 นาที หักคะแนน 2 คะแนน
5.3 กรณีขาดหรือเกิน 3 นาที หักคะแนน 3 คะแนน
5.4 กรณีขาดหรือเกิน 4 นาที หักคะแนน 4 คะแนน
5.5 กรณีขาดหรือเกินกวา 5 นาที หักคะแนน 5 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................

อาจารยผูควบคุมทีม

1. ดร.เมธาวิน สาระยาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรณพ แสงภู
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
4. รองศาสตราจารย ดร. ติกาหลัง สุขกุล

โทร..................................
โทร..................................
โทร..................................
โทร..................................
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นางสาวปภาวรินทร ปานรักษา
2. นายเฉลิมฉัตร ขอสกุล
3. นายอรรถพล ศรศรี
4. นางสาวอภัสสิญา สมอเรือง
5. นายปวริศ หนูพราย
6. นางสาวศุภกร สิทธิฤทธิ์
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. นายธนโชติ อุนภักดิ์
3. นางสาวปารดา ออมสิน
4. นางสาวสุชานันท สกุลคูหาสวรรค
5. นายศุภวัฒน ศุภเลิศ
6. นายตรีภพ โตนตะหอม
7. นางสาวธนารีย สะสุนทร
8. นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ
อาจารยผูควบคุม
1. ผูชวยศาสตราจารยสุนิสา โพธิ์พรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรณพ แสงภู
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นางสาวนันทวรรณ อันทะชัย
2. นางสาวศุภาพิชญ รอดภัย
3. นายภูวดล ชัยกิจ
4. นางสาวเจษฎาภรณ สุขเจริญ
5. นางสาวสุรัตนดา ตระกูลเชี่ยวชาญ
6. นายเสถียรพงษ ทองคํา
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยทิวาพร ทราบเมืองปก
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
4. อาจารยวินัย บุญคง
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายณัฏฐดนัย ไคนุภา
2. นางสาวพัชรินทร บุญสมธป
3. นางสาวจุฑามาศ แปะวัฒนา
4. นายวงศธร พรหมเอาะ
5. นายณัฐนันทน อินดี
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6. นายนันทวัฒน ทรัพยพล
7. นางสาวสุทัตตา แซสง
อาจารยผูควบคุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ติกาหลัง สุขกุล
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